Skåne Stadsmission arbetar på människans uppdrag
för ett medmänskligare Skåne sedan 1916.
Skåne Stadsmission driver Unga Forum som är
en verksamhet i Malmö för barn, unga och familjer.
Unga Forum erbjuder individuellt stöd utifrån ett
helhetsperspektiv, rådgivning med fokus på mångfald,
inkludering och rättigheter.

Unga Forum

Adress: Bangatan 7 i Malmö
Telefon: 0733-47 70 20
Mejl: ungaforum@skanestadsmission.se
www.skanestadsmission.se/ungaforum

منتدى الشباب
 الشباب والعائالت،لألطفال
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ما هو منتدى الشباب  Unga Forum؟

من يعمل يف منتدى الشياب  Unga Forum؟

منتدى الشباب يستهدف األطفال والشباب حتى سن الـ  ٢٥ويقدم دعم فردي و مساعدة عملية
باإلضافة إىل املشورة والتمثيل القانوين .هنا تستطيع الحصول عىل املشورة القانونية والعامة
باإلضافة إىل الدعم يف مختلف نواحي الحياة .نحن موجودين من أجل جميع األطفال والشباب
واألهل الذي يعانون من أي شكل من أشكال الضعف االجتامعي .جميع الفعاليات واألنشطة
مجانية بالكامل واملوظفني ملتزمني بالرسية التامة

جميع املوظفني يف منتدى الشباب يلتزمون بالرسية  .كل النشاطات والخدمات مجانية ولديك
الخيار يف عدم الكشف عن هويتك

يقدم منتدى الشباب : Unga Forum

أوقات الدوام ومعلومات االتصال

التمثيل القانوين

يستطيع منتدى الشباب  Unga Forumأن يساعدك عىل التواصل مع الدوائر الحكومية
والقطاعات األخرى .عندما يكون هنالك حاجة فإننا نرافقكم إىل االجتامعات مع -عىل سبيل
املثال -املدرسة ,املركز الطبي ,دائرة الخدمات االجتامعية أو مكتب العمل .نساعد أيضاُ يف ملء
االستامرات .وتوضيح الرسائل الرسمية .

املشورة القانونية

يقدم املشورة القانونية محامي ذو خربة واسعة يف قضايا  Unga Forumالهجرة .يقدم منتدى
الشباب املشورة القانونية بشكل أسايس حول قانون الهجرة والقانون االجتامعي

يعمل يف منتدى الشباب أخصائيني اجتامعيني ,ومحامي يقدمون املشورة القانونية .املشورة
العامة .باإلضافة إىل مد يد العون عندما ال يكون هنالك شخص أخر تلجأ إليه

منتدى الشباب  Unga Forumموجود يف , Malmö Bangatan 7بني ساحة املولوفان
 Möllevångstorgetو السودرفارن .Södervärn

ميكنكم القدوم بدون موعد أيام الثالثاء من الساعة  ٩.٠٠حتى الساعة .١٢.٠٠
لحجز موعد االتصال بالرقم 0720631968
ملتقى  Enterيفتح بوم االثنني من الساعة  ١٢.٠٠حتى الساعة ١٦.٠٠
أيام الثالثاء ،األربعاء والخميس من الساعة  ١٢.٠٠حتى الساعة ١٩.٣٠
هاتف0733477020 :
ungaforum@skanestadsmission.se
www.skanestadsmission.se/Unga Forum

ملتقى ""Enter

يف ملتقى  Enterتستطيعني إذا ِ
كنت فتاة عمرك بني ال  ١٣وال  ٢٠سنة أن تختلطي مع فتيات
أخريات .الحصول عىل مساعدة يف الواجبات املدرسية .فيكا ،باإلضافة للمشاركة يف نزهات ممتعة.
يف ملتقى  Enterإذا ِ
كنت بحاجة إىل مساعدة أو دعم فيام يتعلق مبوضوع تشعرين أنه صعب أو
محرج .فإنك تستطيعني أن تأخذي وقتك يف التحدث عن املوضوع مع شخص يستمع جيدا ً.

Unga Forum

